de 16 ani

CAMPURI

INSTRUMENTAR ASPIRATIE
CHIRURGIE ONTAINERE TROCARE

C

TESTE RAPIDE COVID -19

PENSE SABOTI MEDICALI ELECTROCHIRURGIE
BIOMARKERI PENTRU INFECTII FUNGICE SI CANCER
ACCESORII SISTEME DE OXIGENARE
CONTAINERE
APARATE DE DECONTAMINARE A AERULUI
LAPAROSCOPIE HEMOSTATICE - CELOX

BIOMARKERI HALATE
STERILIZARE

ESTIMA MEDICAL GROUP
ESTIMA MEDICAL GROUP este o companie românească înﬁințată în anul 2005 de către un
medic specialist în boli infecţioase şi gastroenterologie cu lucrare de doctorat în infecţii
asociate îngrijirilor de sănătate.
Compania ESTIMA MEDICAL GROUP a atras parteneri cu produse de calitate din SUA
(GETINGE-STERITEC, BOVIE, DMS), Marea Britanie (MG ELECTRIC, MEDTRADE), Germania
(ERBRICH și PAJUNK din Tu lingen, regiunea instrumentarului chirurgical mondial), cautând
să promoveze, să comercializeze și să ofere mentenanța pentru produse inova ve, durabile la
un preț rezonabil.
Din mar e 2020 compania se implică în diagnos cul precoce al patologiei COVID 19
promovând teste rapide (DYNAMIKER- China), analizor de iden ﬁcare în 20 minute cu
sensibilitate înaltă similară PCR a an genului virusului SARS CoV-2 (PHILOSYS – Coreea),
sisteme de protecţie a personalului medical ( TAISSIS – România, DISPOSED- TURCIA,
VAROLTEKS- TURCIA), sisteme PAPR (sistem cu aer puriﬁcat) (HONEYWELL – SUA ) cu care
medicul fondator a lucrat în pandemia COVID-19, dezinfectanţi şi produse de igienă
(GRANDE GLORIA- România), chiuvete mobile- TEAL – Marea Britanie, sisteme de
oxigenoterapie cu volum înalt (AIRBLEND- TURCIA şi BMC –China).
ESTIMA MEDICAL GROUP beneﬁciază de avizare din partea Agenției Naționale a
Medicamentului și a Dispozi velor Medicale ﬁind în prezent furnizor NATO.

Ne găsiți și pe:
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CAMPANIA ESTIMA MEDICAL GROUP PENTRU DISPOZITIVE DESTINATE
DIAGNOSTICULUI PACIENȚILOR CU COVID-19
ECHIPAMENTE MEDICALE
OXIGENOTERAPIE CU VOLUM ÎNALT
SISTEM DE SUPORT VENITALOR TIP CPAP, BPAP
ELECTROCAUTERE
ASPIRATOARE CHIRURGICALE
SISTEME DE PURIFICARE A AERULUI
MONITORIZARE FUNCȚII VITALE
NEBULIZATOARE
SISTEME DE AUDITARE A IGIENEI DIN SPITALE
CHIUVETĂ MOBILĂ
INSTRUMENTAR
CHIRURGICAL
LAPAROSCOPIC
STERILIZARE
CONTAINERE STERILIZARE
TESTE STERILIZARE
ACCESORII STERILIZARE
TESTE
TESTE PENTRU IDENTIFICAREA PRECOCE A INFECȚIILOR BACTERIENE ȘI FUNGICE
TESTE PENTRU DIAGNOSTICUL PRECOCE AL CANCERULUI HEPATIC, GASTRIC ȘI
NAZOFARINGIAN

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ÎNCĂLȚĂMINTE MEDICALĂ PROFESIONALĂ
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BLOC OPERATOR
CÂMPURI CHIRURGICALE ȘI ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
DRAPERII ANTIMICROBIENE
URGENȚĂ ȘI PRIM AJUTOR
• CELOX
• TRUSĂ DE PRIM AJUTOR
CONSUMABILE
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•
•

CAMPANIA ESTIMA MEDICAL GROUP PENTRU DISPOZITIVE
DESTINATE DIAGNOSTICULUI PACIENȚILOR CU COVID-19
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ANALIZORUL Gmate

Analizorul Gmate COVID-19 este un produs
revoluționar, destinat să asiste la diagnosticul
diferențial rapid al infecției acute cu COVID19.

•

Detectează coronavirusul SARS-CoV 2 chiar și în timpul perioadei de incubație.

•

Rezultatele nu sunt restricționate de substanțele din mediu

•

Sistem de detectare simplă și rapidă: rezultatele pot fi furnizate în 20 de minute,
determinând acțiuni de IZOLARE și TERAPEUTICE MULT MAI RAPIDE comparativ cu
identificarea prin tehnica PCR.

•

Precizie: 93,3%

•

Specificitate: 97,2%

•

Sensibilitate : peste 91%

TESTE RAPIDE SARS-COV-2 Ag
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Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag este un
test de flux lateral destinat detectării calitative
a antigenului proteic nucleocapsidic din SARSCoV-2 în tampoane nazofaringiene directe (NP)
și orofaringiene (OP).

Testul rapid nCOV IgG / IgM din 2019 se bazează pe
testul imuno-cromatografic rapid. Este utilizat pentru
detectarea anticorpului IgG în sânge/ ser/ plasmă
umană integrală, oferind o referință de diagnostic
pentru COVID 19.

Probă: Nazofaringean și orofaringean
Format: casetă
Timp de răspuns: 10 minute
Ambalare: 20 teste/ pachet
Sensibilitate:95 %
Specificitate: 99,1 %

Test rapid 2019-nCOV IgG/IgM (LFA)
Test 2 in 1: anticorpi IgG si IgM
Probă: sânge, ser, plasmă
Format: casetă
Timp de răspuns: 10 minute
Ambalare: 40 teste/ pachet
Acuratețe: >92%
Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (Saliva)
este un test de flux lateral destinat detectării
calitative a antigenului proteic nucleocapsidic
din SARS-CoV-2 din saliva.

Test rapid SARS-CoV-2 Ag
Probă: Saliva
Format: casetă
Timp de răspuns: 10 minute
Ambalare: 20 teste/ pachet
Sensibilitate:92,98 %
Specificitate: 99,07 %

ECHIPAMENTE MEDICALE
AIRBLEND HF60L
6
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AIRBLEND HF60L
Advenced

AIRBLEND HF60L

Sistem de oxigenoterapie cu volum înalt Airblend HF60L este un umidificator cu un
generator de flux integrat care livrează un amestec de oxigen încălzit şi umidificat pentru ca
pacienţii să respire spontan printr-o canulă nazală.
Sistem de oxigenoterapie cu volum înalt Airblend HF60L Advenced oferă utilizatorului un
debit de până la 80l/min și este prevăzut cu un pachet complet de alarme și senzori.
Sistemul încălzit de umidificare Airblend HF60L este conceput pentru a permite utilizarea
practică prin designul său şi include:
• Controlor microprocesor
• Panou de control şi tastatură
• Sistem de avertizare audio şi video
• Debit reglabil al amestecului aer/ oxigen
• Umiditate şi temperatură reglabile
• Rezervor de lichid
• Adaptor intrare oxigen
• Filtru bacterian
• Umidificator cristalin Piezo-ceramic
• Tub de respirare încălzit

VENTILATOR NON-INVAZIV
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G3 B30VT este un dispozitiv cu două niveluri, cu modul S / T și funcție țintă de volum mare pentru
pacienții cu insuficiență respiratorie.

MODUL S/T
Echipamentul respectă ritmul respirator al pacientului. Cu toate acestea, dacă nu există inhalare
pentru o anumită perioadă de timp, aparatul va oferi o ventilație forțată pentru a asigura ventilația
minimă.

CARACTERISTICI TEHNICE
Dimensiuni ( L x l x h)

265 mm × 145 mm × 114 mm

Masă
Capacitate rezervor apă
Setări umidificator

1,7kg
360ml
Off, 1 până la 5, Auto (95 ° F la 154,4 ° F / 35 ° C
până la 68 ° C)
<26dB (atunci când aparatul lucreaza la o
presiune de 10hPa
DA

Nivel de zgmot
Card SD
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SISTEMUL RESmart Auto CPAP System

RESmart G2S A20 este un CPAP cu reglare automată a presiunii (Presiune pozitivă continuă a căilor
respiratorii) cu dispozitiv integrat umidificator, conceput pentru tratamentul sindromului de apnee
în somn pentru adulți(OSA), fie în spital, fie acasă. Cu aspectul său afabil, performanță stabilă,
caracteristici de confort excelente, permiteți-vă dumneavoastră și familiei dumneavoastră să vă luați
rămas bun de la probleme cu sforăitul și să vă bucurați de o noapte liniștită.
CARACTERISTICI TEHNICE
Dimensiuni ( L x l x h)
Masă
Capacitate rezervor apă
Setări umidificator
Mod de operare
Card SD
Nivel de zgmot
Interval de presiune

274 mm × 184 mm × 115 mm
1.9 kg
360ml
Off, 1 până la 5, Auto (95 ° F la 154,4 ° F / 35 ° C
până la 68 ° C)
CPAP, Auto CPAP
DA
<28dB (atunci când aparatul lucreaza la o
presiune de 10hPa
4 - 20 hPa

BMC M1 Mini
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BMC M1 Mini este un dispozitiv CPAP de călătorie cu reglare automată a presiunii, conceput pentru
tratamentul sindromului obstructiv de apnee în somn și sindromului de hipopnee (OSAHS). Este atât
de mic și ușor încât poate fi luat aproape oriunde!

CARACTERISTICI TEHNICE
Dimensiuni
Mod de operare
Interval de presiune
Sensibilitatea presiunii
Nivel de zgomot
Setări presiune
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159 mm × 66 mm × 72 mm
CPAP, Auto CPAP
4 - 20hPa
Standard / Soft
<30dB (atunci când aparatul lucreaza la o
presiune de 10hPa
Off, nivel 1-3

ELECTROCAUTER BOVIE IDS-220
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUT I & II 200W
BLEND (1-4) 200W
Coagulare punctiformă 120W
Coagulare Spay 120W
Coagulare delicată 120W
Macro Bipolar 150W
Micro Bipolar 80W
Standard Bipolar 50W
Bovie Bipolar 225W

ASPIRATOR DE FUM SMOKE SHARK II
•
•

ELECTROCAUTER BOVIE IDS-310
CUT I & II 300W
BLEND(1-4) 200W
Coagulare punctiformă 120W
Coagulare Spray 120W
Coagulare delicate 120W
Macro Bipolar 150W
Micro Bipolar 80W
Standard Bipolar 50W
Bovie Bipolar 225W
Auto Bipolar 80W

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORII ELECTROCHIRURGIE
Piese de mână electrocauter
Electrozi neutri
Electrozi multipolari
Anse de conizație

•
•
•

•
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Filtru 35h
Accesorii aspirație

ASPIRATOR CHIRURGICAL DE MARE
PUTERE SAM35
Putere de aspirație 0-0.9bar/0-675mmHG
Debit maxim 50l/min
Vase colectoare autoclavabile
Nivel zgomot max 55dB
Masă 25kg
Caracteristici de siguranță :filtru
antibacterian, filtru hidrofob, supapă
preaplin
Opțional : pedală ON/OFF

•
•
•
•
•
•

•

ASPIRATOR TORACIC SAM 17T
•
•
•
•
•
•
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Putere de aspirație 0-7kPa(70cm H2O)
Debit maxim 15l/min
Vas colector autoclavabil
Nivel zgomot max 65dB
Masă 10kg
Caracteristici de siguranță: filtru
antibacterian, filtru hidrofob, supapă
preaplin

ASPIRATOR DE MICĂ PUTERE SAM 18 –
PEDIATRIE
Putere de aspirație 0-0.2kPa(0-150 mmHg)
Debit maxim 5l/min
Vas colector autoclavabil
Nivel zgomot max 45Db
Masă 9kg
Caracteristici de siguranță: filtru
antibacterian, filtru hidrofob, supapă
preaplin

•
•
•
•
•
•

ASPIRATOARE PORTABILE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Afișaj digital nivel de vacuum iluminant
Alimentare la 12 VDC sau 230VAC
Masă 4.7kg
Nivel de zgomot max 46dB
Debit de până la 32l/min
Putere aspirație 600mmHg
Rotirea vasului colector – trei poziții
Autonomie baterie – 125 min la putere
maximă, peste 11 ore pe setările minime

MULTIZONE DOPAIR
Sistem mobil pentru decontaminarea aerului pentru
zonele de risc din spital

ÎN URMA TESTELOR S-A DOVEDIT CĂ MULTIZONE
ARE EFICIENȚĂ >99.95% ÎN DISTRUGEREA
VIRUSURILOR AERIENE
Instant operațional, nu necesită instalații speciale
pentru utilizare și atinge performanțele prevăzute de
ISO8 (NF EN ISO 14644-1)
Acțiune de filtrare și decontaminare – tehnologie cold
plasma
• Funcționare 24/7
• Nivel de zgomot redus
• Debit de aer ajustabil până la 800m3/h
• 4 roți, 2 blocabile
Panou de control și afișaj multifuncțional

•

ROOM DOPAIR
Unitate mobilă pentru decontaminarea aerului
(1200m3/h)

ÎN URMA TESTELOR S-A DOVEDIT CA ROOM
DOPAIR ARE EFICIENȚĂ >99.97% ÎN DISTRUGEREA
VIRUSURILOR AERIENE
Funcții:
- filtrare (pre-filtrare + F7 + HEPA H14)
- distruge micro-organismele prin tehnologia cu
fotocataliză
- debit aer: până la 1200m3/h
- panou de control touch screen 7”multifuncțional
(informații despre calitatea aerului, trasabilitate, etc.)
- foarte silențios (39 dB(A) la1 000 m3/h)
Room DOPAIR® poate decontamina eficient la standard
ISO 7 o cameră de 44 m2 (înălțime tavan 3m).
Room DOPAIR® poate decontamina eficient la standard
ISO 8 o cameră de 65 m2 (înălțime tavan 3m).
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DOPAIR
Unitate mobilă pentru decontaminarea
aerului (2000m3/h)
ÎN URMA TESTELOR S-A DOVEDIT CĂ
DOPAIR ARE EFICIENȚĂ >99.93% ÎN
DISTRUGEREA VIRUSURILOR AERIENE
Funcții:
- filtrare (F7 + HEPA H14)
- distruge micro-organismele prin
tehnologia Bioxigen
- debit aer: până la 2000 m3/h
- panou de control pentru ajustarea
debitului și afișarea alarmelor
- foarte silențios (47 dB(A) la 1200 m3/h)
DOPAIR® poate decontamina eficient la
standard ISO 7 o cameră de 44 m2
(înălțime tavan 3m).
Room DOPAIR® poate decontamina
eficient la standard ISO 8 o cameră de 66
m2 (înălțime tavan 3m).
Soluție “Plug & Play”
Opțional: kit aer
presiune pozitivă

15
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NEBULIZATOR HYSPRAY

Hyspray este un aparat pulverizant care dezinfectează rapid încăperile și suprafețele prin utilizarea
soluției tehnice HyPro.
Dezinfectarea se va face fără prezența umană.
Specificații tehnice:
• Hyspray este un dispozitiv de pulverizare ușor, ergonomic.
• Dezinfectează volume între 5𝑚𝑚3 și 165𝑚𝑚3 .
• Timpul de difuzie este de 11 min pentru 50 𝑚𝑚3 .
• Tensiune: 230V sau 115V.
Hyspray este utilizat cu un dezinfectant pe bază de peroxid de hidrogen 7%.
Este potrivit pentru săli de operații, terapie intensivă, unități de urgență, unități mobile, ambulanțe.
Cablul de alimentare este inclus.
Standarde: ISO 13485

HyPro tehnical neutral 7% Este o soluție de peroxid de hidrogen de 7%. Permite
dezinfectarea eficientă a suprafețelor și instrumentelor medicale neinvazive prin
pulverizare.
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HOLTER RECORDER ECG DMS 300-3A

Timp de înregistrare de la 1 la 4 zile,4096
Hz
Descărcare rapidă a datelor
Înregistrare pe 3 canale (5 sau 7 electrozi,
HDMI)
Compatibil CardioScan 10,11 și 12
Buton pentru înregistrarea evenimentelor
ECG în timp real, SAECG

•
•
•
•
•

HOLTER RECORDER ECG DMS 300-3A
•
•
•
•
•
•
HOLTER RECORDER ECG DMS 300-4L

5 zile, 4096Hz, 4GB
Înregistrează apneea de somn și poziția
pacientului
HDMI, descărcare rapidă a datelor
3,6 sau 12 canale, 4/5/7/10 electrozi
Compatibil CardioScan 10,11 și 12
SAECG 1,024Hz și 16-bit, ecran LCD:ECG
live
Detecție Pacemaker

•
•
•
•
•
•
•
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3 canale 1-7 zile,12 canale 1-4 zile
Descărcare <30 sec pentru 24h, 4096Hz
Memorie internă 4GB
Compatibil CardioScan 10, 11 și 12
3 sau 12 canale(4 sau 10 electrozi) HDMI
Buton eveniment <100g

HOLTER T.A. DMS-300 ABP II
•
•

•

SOFTWARE DE ANALIZĂ PENTRU
MONITORIZAREA HOLTER ECG
CARDIOSCAN
Editarea ușoară a înregistrărilor din mai
multe zile într-un singur raport cu acces
individual la fiecare fișier zilnic de 24h.
Instrumente performante de analiză a
aritmiei(VE, SVE, Aberrant, Bigeminy,
Trigeminy, Pairs, Runs , Susținut Brady,
Tachy, Bundle Branch Block, Escape
Ventricular etc.)
Detectarea și editarea A-Fib pentur orice
perioadă(1-30 zile)
Analiză ST completă în mai puțin de 10
secunde.
QT / QTc, SAECG, VCG, Alternanele TWave
Detectare Pacemaker
Rapoarte personalizate

•

•

•
•
•
•
•
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Oscilometrie, 20mmHg-260mmHg
30-220 bpm, 3mmHg, 1-48h, 460
măsurători cu durată estimativ 30-90
secunde
Algoritm remăsurare automată, senzor
poziție corp, nod zi, noapte, trezire,
afișare completă tendințe, tabel,
histogramă, grafic, raport corelații, mod
test comparativ

Monitor functii vitale Edan iM8B

Display LCD 12", color
- 120 sec.-revederea a formelor de undă
complete
- EDAN SpO2
- Puls ton moduat SpO2
- Analiză ECG cu 7 electrozi
- Analiză Aritmie,Segment ST
- Baterie reîncărcabilă Li-ion, incorporată
- Posibilități legare la rețea cu sistem central
de monitorizare
- Capacitate puternică de stocare
-96 h de tendințe grafice și tabelare ptr.toți
parametrii
- Display cu caractere mari
- Detectare pacemaker
- Apelare asistentă
- Dimensiuni 318(l)x152(L)x264(H)mm
Greutate: 5kg

ACCESORII STANDARD

- Sondă temperatura, piele
- Sensor SpO2, adult, reutilizabil
-EDAN SH1
- Manșetă adult pentru tensiune (25-35
cm) - Tub NIBP (3m)cu conector
- Cablu ECG cu 5 derivații
- Electrozi adezivi, adulți, dispozabili
- 18 bucăți
- Baterie reîncarcabilă LithiumIon,14,8V,4Ah - Cablu alimentare
- Cablu de împământare -Imprimantă

SISTEME DE AUDITARE A IGIENEI DIN SPITALE
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SystemSURE PLUS și EnSURE Touch sunt două sisteme ATP de monitorizare a igienei și prevenire a
infecțiilor asociate asistenței medicale.
Prin folosirea noii generații de control inteligent igienic și microbian în spitale/ unitățile de îngrijire
medicală
• MINIMIZAȚI RISCURILE INFECȚIILOR INTRASPITALICEȘTI
• Evaluați eficiența unui program de curățare
• Îmbunătățiți calitatea serviciilor medicale
• Eliminați toate condițiile care ar putea crea probleme viitoare
• Oferiți condiții sigure pentru pacienți
• Evaluați și monitorizați activitatea personalului
• Util pentru auditori și corpuri de control
• Luminometrul EnSURE Touch și dispozitivele UltraSnap/ AquaSnap/ Endoswab, ajută
instituția să ofere asistență medicală de calitate
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Chiuveta mobilă - HYGENIUS ProWash
-

Ciclu de spălare programat conform
ghidului OMS “ Mâinile curate ne
protejează de infecții”

-

Utilizarea apei extrem de eficientă

-

Nu necesită recordare la rețeaua de apă
sau canalizare

-

Până la 40 de spălări cu apă caldă

-

Activare fără atingere cu senzor IR

-

Timp de spălare: 35 secunde (4 secunde
ON-înmuiere, 10 secunde ON- clătire)

Specificații:
- Înălțime totală = 990 mm
- Înălțime până la nivelul chiuvetei = 900
mm
- Lățime = 330 mm
- Greutate cu rezervorul gol = 7,6 KG
- Putere de alimentare = 230 V

Accesorii incluse:
- Rezervor apă compartimentat pentru apă
proaspătă și apă reziduală
- Suport din oțel inox pentru prosoape de
hârtie
- Suport pentru dispenser săpun lichid
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INSTRUMENTAR

INSTRUMENTAR CHIRURGICAL
•
•
•
•
•
•
•

•
•

INSTRUMENTAR
CHIRURGIE
LAPAROSCOPICĂ
Trocare reutilizabile și de unică folosință.
Instrumente modulare: pense, foarfeci ,
port-ace cu diametre de 3,5 sau 10 mm
Instrumente modulare pentru irigație și
aspirație
Electrozi monopolari
Sisteme de baloane de dilatare și ancorare
Instrumente optice
MultiPort

•
•
•
•
•
•
•
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Pense anatomice și chirurgicale
Pense hemostatice
Instrumente pentru tăiere
Port-ace
Ace chirurgicale
Depărtătoare autostatice
Instrumentar dedicat pentru: obstetricăginecologie, ORL, ortopedie, chirurgie
vasculară, neurochirurgie
Motoare ortopedice
Instrumentar artroscopie

STERILIZARE
Containere standard 1/1, ½, ¾
Aluminium anodizat
Garnitură de silicon
Flitre PTFE>3000 sterilizări
Filtre textile 50 sterilizări
Filtre hârtie de unică folosință cu indicator

•
•
•
•
•

Containere de sterilizare cu filtru
permanent
•
•
•

Aluminium anodizat
Valvă mecanică>5000 sterilizări
NU NECESITĂ FILTRE

Accesorii pentru containere
Sisteme de fixare
Filtre PTFE, filtre textile, filtre din hârtie
Sigilii și etichete
Sisteme de depozitare și transport

•
•
•
•

Coșuri dedicate containerelor de
sterilizare
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TESTE DE STERILIZARE

•
•

•
•
•
•

STERILIZARE
Role plate confecționate din hârtie
medicală de 60 gsm sau 70 gsm și film
transparent CPP/PET. Pentru sterilizare la
abur sau oxid de etilenă. Dimensiuni : L –
200m, l-5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40cm
Role cu pliu
Pungi autoadezive
Role Tyvek pentru sterilizare la plasmă,
radiații gamma sau oxid de etilenă ISO
11607
Sisteme de sigilare și etichetare

•

•
•
•

•
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Teste Bowie-Dick
Indicatori chimici multi-parametru și
integratori pentru sterilizare la abur:
Clasa 4, 5 și 6
Benzi autoadezive pentru abur și EO
Incubatoare pentru indicatorii biologici
Teste pentru reziduri proteice
Teste pentru mașinile de spălat

Teste pentru identificarea precoce a infecțiilor bacteriene și fungice

Testul
Dynamiker
Cryptococcus
neoformans Antigen Assay se bazează
pe motoda tehnologică ELISA. Se utilizează
pentru
detectarea
cantitativă
a
antigenului
Cryptococcus
neoformans
glicuronoxilomanan (GXM) în serul uman
sau lichidul cefalorahidian (CSF), oferind o
referință de diagnostic pentru infecția cu
Cryptococcus neoformans.

Testul de analiză Dynamiker Aspergillus Galactomannan
se bazează pe metoda tehnologică ELISA. Se utilizează
pentru detectarea cantitativă a antigenului Aspergillus
galactomananinserul
uman și lichidul de lavaj
bronhoalveolar (BAL),
oferind o referință
de
diagnosticare pentru infecția cu Aspergillus.

Testul Dynamiker imunocromatografic rapid
pentru detectarea antigenului polizaharidic
capsular
al
complexului
de
specii
Cryptococcus în serul uman și lichidul spinal
cerebral.
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Testul de analiza Dynamiker Aspergillus
Galactomannan se bazează pe metoda
tehnologică ELISA. Se utilizează pentru
detectarea cantitativă a antigenului Aspergillus
galactomananinserul uman și lichidul de lavaj
bronhoalveolar (BAL), oferind o referință de
diagnosticare pentru infecția cu Aspergillus.
Procalcitonina (PCT) este o glicoproteină 13kD
care are o înjumătățire plasmatică în vivo de
25-30 ore. Este un biomarker important pentru
semnalarea bolilor infecțioase.

Testul Dynamiker Candida Mannan se bazează
pe metoda tehnologică ELISA. Este utilizat
pentru detectarea cantitativă a antigenului
Candida Mannan în serul uman, oferind o
referință de diagnostic pentru infecția cu
Candida spp.
Testul IgG pentru analiza Aspergillus fumigatus
de la Dynamiker se bazează pe metoda
tehnologică ELISA. Se utilizează
pentru
detectarea
cantitativă a anticorpilor IgG
antigalactomannan de Aspergillus fumigatus în
serul sau plasma umana, oferind o referință
de diagnostic pentru infecția cu Aspergillus
fumigatus.
Kit-ul de testare (1-3) -β-D-glucan se bazează
pe spectrofotometria pentru detectarea
cantitativă a (1-3) -β-Dglucanului în serul uman.
Acesta oferă o referință de diagnostic pentru
bolile fungice invazive.
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TESTE PENTRU DIAGNOSTICUL PRECOCE AL CANCERULUI HEPATIC,
GASTRIC ȘI NAZOFARINGIAN
HCC-REAAD
HCC-REAAD™ este un diagnostic in vitro destinat detectării precoce
a carcinomului hepatocelular utilizând un biomarker patentat.
Nivelurile ridicate ale acestui biomarker au fost identificate în
plasma pacienților cu carcinom hepatocelular. Studiile interne de
cercetare efectuate de Restalyst au arătat că acest biomarker
brevetat produce o sensibilitate mai bună decât AFP.

GC-REAAD
GC-REAAD™ este un diagnostic in vitro destinat detectării precoce a
carcinomului gastric utilizând un biomarker patentat. Acest
biomarker a fost descoperit a fi exprimat la nivele ridicate în probele
de plasma ale pacientului. În plus, factorul de risc pentru cancerul
gastric, precum infecția cu Helicobacter pylori, nu influențează
nivelurile de exprimare a biomarkerilor din plasmă.

NPC-REAAD
NPC-REAAD ™ este un diagnostic in vitro destinat detectării
calitative și semi-calitative a anticorpilor IgA în probele de ser uman
pentru carcinom nazofaringian. Folosește proteine proprii
dezvoltate de Restalyst pentru a identifica anticorpii IGA specifici
față de segmentul de seromarkeri EA.
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SABOȚI MEDICALI

confecționati dintr-un material termo-tehno polimer fără latex
complet antistatici cu sau fără perforatii superioare in funcție de necesitățile de protecție ale
piciorului împotriva stropirii accidentale cu lichide,
- autoclavabili până la 134 ° C , lavabili până la 90 ° C
- design exterior fără pliuri și fără suprafețe aspre care ar putea interfera cu procesul de
curățare
- talpă rezistentă la alunecare certificată CE
- talpa este prevazută cu perforații pe lateral pentru o mai bună aerisire a piciorului
- fiecare pereche este livrată cu un branț din spumă de clorofilă verde și bumbac, autoclavabil
la 125 ° C de până la 15 ori.
- respectă cerințele de mediu
- sunt 100% reciclabili
- sunt unisex
Certificați în conformitate cu cerințele EN ISO 20347:2012:
A
Proprietăți antistatice
E
Absorb energia cinetică la impactul cu podeaua
OB Respectă cerințele de bază
SRA Talpa prezintă conformație antialunecare
-

DISPOZITIVE MEDICALE CLASA I NE-STERILE
CULORI DISPONIBILE: alb, verde, bleu, portocaliu, negru, roz, albastru, albastru metalizat, rosu, mov,
maron, galben, gri metalizat, turcoaz.
MASURI DISPONIBILE: 34/35, 45/36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47.
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Calzuro FANCY

Calzuro LIGHT

Calzuro WOOD

Calzuro BAB

BLOC OPERATOR
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CĂMPURI CHIRUGICALE ȘI ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
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DRAPERII ANTIMICROBIENE
Draperiile produse de ELERS MEDICAL beneficiază de tratament ignifug și antimicrobian (soluție
pe bază de ioni de argint în masa materialului (din faza de turnare a polipropilenei) fiind eficiente
contra MRSA, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Aspergillus niger,

STANDARD

ANTIMICROBIENE

PERFORATE

PEDIATRIE

Trycophytonmentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa și Corneybacterium ammoniagenes
Înălțime standard: 200cm
Lungime:

195/255/375/555

URGENȚĂ ȘI PRIM AJUTOR
HEMOSTATIC RAPID - CELOX
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cm

Celox CE 15 g Blue – granule hemostatice
- coagulează rapid chiar și sângele care conține heparină, coumadină și warfarină
- poate opri rapid sângerările cu potențial letal.
- coagulează sângele hipotermic
- ușor de utilizat: se presară granulele și se presează, formând un dop gelatinos
- foarte sigur (testat conform clasei III CE)
Aplicator cu granule Celox 6 g
– modul eficient de a trata un traumatism penetrant (provocate de schije, cuțit, glont, etc.). Dispozitivul
de unică folosință va permite să aplicați granulele Celox direct la locul sângerării. Coagulează sângele
hipotermic și sângele care conține anticoagulanți cum ar fi warfarina.

Celox Rapid
- bandaj cu granule hemostatice Celox– oprește sângerările rănilor severe. Nu generează căldură.
Acționează în 60 de secunde.Dimensiuni: 152.4 x 7.62 cm
Kit-uri de training pentru oprirea hemoragiilor (coapsă si umăr)

CONSUMABILE
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Hygienium Desinfectant spray, 85ml /
Hygienium solutie antibacteriana cu
dezinfectant 85ml

Hygienium Antibacterial gel, biocid,
85ml / Hygienium gel 85 ml
antibacterian&dezinfectant

Hygienium Antibacterial gel, 300 ml /
Hygienium gel 300 ml
antibacterian&dezinfectant

Hygienium Antibacterial gel, 1000 ml /
Hygienium gel 1000 ml
antibacterian&dezinfectant

Hygienium solutie antibacteriana cu
dezinfectant 1000ml

Hygienium Dishwashing liquid with
disinfectant, 500 ml / Hygienium
detergent vase cu dezinfectant 500ml

HYGIENIUM ANTIBACTERIAN
DEZINFECTANT WET WIPES 48 pcs /
Hygienium servetele umede 48 bucati
antibacteriene&dezinfectante
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Hygienium Multisurface universal
disinfectant, foam trigger 750 ml /
Hygienium dezinfectant universal
multisuprafete 750ml
(pulverizator)

ESTIMA MEDICAL GROUP

Hygienium Antibacterial Liquid Soap
disinfectant, 5L canister /
Hygienium sapun lichid dezinfectant
5L antibacterian cu extract de
cotton

Misiunea Estima Medical Group:
Misiunea noastră este de a furniza produse și materiale sanitare precum și tehnologii de
calitate și inovatoare schimbând medicina și economisind timp, dar și protejând viața
bolnavilor de riscurile intraspitalicești.
Dorintă acționarilor este de a îmbunătăți compania cu produse destinate diagnosticului în
patologia infecțioasă, soluții pentru scăderea infecțiilor intraspitalicești, monitorizarea
curățeniei în spitalele românești de stat și private dar și de diagnostic precoce în orice
patologie, cancer și alte boli cronice, produse ce revoluționează medicina modernă
destinate practicienilor.
Un următor pas îl reprezintă producția în România, iar compania este interesată de
parteneri în acest sens în vederea dezvoltării unor parteneriate cu companii de dispozitive
medicale.

Valorile Estima Medical Group:
Calitatea
Inovația
Disciplina
• Ascultarea clienților
• Promptitudinea
Respectul față de client și de parteneri
• Respectul față de angajați
•
•
•

•
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Bucureşti: 0372 717 294
0733 681 571
Naţional:
0728 327 082
Moldova: 0725 333 117
Email:
vanzari@estimamedical.ro - cereri de ofertă din întreaga ROMÂNIE.
bucuresti@estimamedical.ro - cereri de ofertă din Bucureşti şi
regiunea MUNTENIA
iasi@estimamedical.ro - cereri de ofertă din regiunea MOLDOVEI
cluj@estimamedical.ro - cereri de ofertă din regiunea TRANSILVANIEI
ofﬁce@estimamedical.ro - cereri sau oferte direct administratorului
companiei, departamentului de
Resurse Umane, Contabilitate,
Logistică, IT.
Web:
www.estimamedical.ro
www.magazinulmedicului.ro

